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Na de vorige Nieuwsbrief zijn de maatregelen tegen het Corona-virus, door de Nederlandse overheid, 

versoepeld en lijkt een volgend schaakseizoen mogelijk. 

Het bestuur heeft , in goede gezondheid, in de buitenlucht en op gepaste afstand  overleg gevoerd 

om de consequenties te bespreken.  

Deze Nieuwsbrief is bedoeld om de leden te informeren. 

Financiën 

Het bestuur is de verplichtingen van de vereniging, voor het huren van de speellocaties, A3 en 

Koppiebar, nagekomen. 

Het bestuur staat open voor een gesprek met leden die financieel getroffen zijn door het Corona-

virus. De voorzitter is de contactpersoon voor het bespreken hiervan. 

Jubileumactiviteit 

Vooralsnog heeft het bestuur besloten om de geplande activiteit aan te houden.  

Nagegaan wordt of de bedachte activiteit nog kan plaatsvinden.  Indien mogelijk, dan zal een 

concretere datum worden vastgesteld. Hierbij zullen de leden worden geraadpleegd. Met het idee 

dat zo veel mogelijk, bij voorkeur alle, leden zullen deelnemen aan de activiteit. 

Jaarvergadering 

Binnen de accommodaties  (A3 en De Dorpstaveerne), zijn wij gebonden aan de diverse regels van 

afstand houden. Het bestuur is hierover voor De Dorpstaveerne reeds enige tijd in nauw overleg met 

Marion. Deze gesprekken verlopen heel positief en bieden ons de mogelijkheid om De Dorpstaveerne 

te blijven gebruiken. 

Het bestuur acht de optie om de jaarvergadering digitaal te laten plaatsvinden voor onze vereniging 

niet toepasbaar. 

Met de huidige maatregelen achten wij een normale jaarvergadering mogelijk met uiteraard in 

achtneming van de 1,5 meter. 

Op maandag 7 september zullen wij de jaarvergadering houden. In het volgend uit te brengen 



clubblad zal de aangepaste agenda en bijbehorende stukken worden opgenomen. 

De organisatie van het inrichten van de vergaderzaal zal meer inspanning vergen. Wij vragen onze 

leden om tijdig VOORAF te melden of zij wel of niet deelnemen aan de jaarvergadering. 

De afsluitende schaakactiviteit, het spelen van een simultaan, zal dit jaar NIET plaatsvinden. 

 

Competities 

Intern 

Het bestuur heeft het plan om de interne competitie in september weer te starten. 

De vereniging zal voor schoonmaakmiddelen zorgen voor het reinigen van het schaakmateriaal (bord, 

klok, stukken). 

Het plan zal worden voorgelegd in de jaarvergadering. 

Elk lid wordt gevraagd nadenken over de toekomstige situatie (schaken aan 1 tafel, 1,5 meter afstand 

naar een andere tafel.) en voorkeur VOORAF kenbaar te maken. Bijvoorbeeld ook schaken in het 

voorgedeelte van de Dorpstaveerne. Of degene die liever nog niet willen schaken en later in het 

seizoen weer mee willen doen. Bijvoorbeeld na de splitsing. 

 

APK 

Het APK kampioenschap kent een andere frequentie. (Kalenderjaar, in plaats van een seizoen) Het 

bestuur verwacht dat de gevolgen voor de APK duidelijker worden en de alternatieven kunnen 

worden besproken. Uiteraard in nauw overleg met onze Keurmeester.  

Bond 

Door de NHSB is de mogelijkheid geboden om de vereniging vanwege Corona één jaar niet te laten 

deelnemen aan de bondscompetitie met behoud van rechten. Het bestuur heeft de gevolgen van 

deelname aan de Bondscompetitie gewogen en is tot de conclusie gekomen dat Assendelft het 

seizoen 2020/2021 niet zal deelnemen. 

De impact van extra spelers in onze locatie en de onzekere situatie bij het bezoeken van andere 

verenigingen is te groot.  

 

Rapid 

 

In het seizoen 2020/2021 worden vooralsnog GEEN RAPID avonden georganiseerd. 

Jeugd 

Met de huidige protocollen kan de jeugd gewoon tegen elkaar schaken. 

Voor het lesgeven wordt nagedacht over alternatieve methodes, onder andere het gebruik van 

demonstratieborden. 

De ouders zal gevraagd worden hun kinderen goed voor te lichten over welke wijze zij zich dienen te 

gedragen ten opzichte van de trainers. 



De trainers zullen gepaste afstand houden ten opzichte van onze jeugdspelers. 

 

Schaakprotocol 

Op 8 juli heeft de KNSB een laatste versie van het Schaak Protocol uitgegeven. Een aanvulling op het 

protocol van NOC NSF. Geldig voor jeugd en volwassenen. 

Bij de Dorpstaveerne geldt tevens het Horecaprotocol. 

De in deze protocollen genoemde maatregelen gelden ter bescherming van iedereen. 

Voor volwassenen geldt: 

 Ieder lid zorgt zelf voor notatiemateriaal; in de materiaalkast zal geen notatiemateriaal meer 

aanwezig zijn.  

 Borden worden geplaatst op 1,5 meter afstand. Spelers hebben GEEN fysiek contact. Spelers 

hangen tijdens het spelen NIET over het bord. En houden afstand ten opzichte van andere 

partijen. Spelers gaan niet nodeloos door de speelzaal lopen 

 Elk lid gaat na of hij alle vragen van de checklist met NEE beantwoord. Zo niet, dan geeft hij 

tijdig afbericht 

 Op de speelavond tekenen de aanwezigen leden op de daarvoor aangewezen lijst dat zij 

voldoen aan de checklist 

 Elke speelavond wordt een Corona-verantwoordelijke aangesteld. In de eerste maand zal het 

bestuur deze functie op toerbeurt invullen. De Corona-verantwoordelijke heeft de 

bevoegdheid mensen de toegang tot het speellokaal te weigeren. 

 Na afloop een consumptie nemen is natuurlijk toegestaan, echter met inachtneming van 

maximaal 3 mensen bij elkaar, bij voorkeur op gepaste afstand en men zit en staat 

niet.(Horeca-Protocol) 

  



Elk lid en/of ouder stelt de volgende vragen: 

 

 
 

Indien één van de vragen met JA beantwoord wordt, dan geeft het lid en/of ouder afbericht. 

 


